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Het gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland 

Laurens Veltman 

 

Samenvatting 

 

     Inleiding. Binnen het domein van sportpsychologie is weinig onderzoek gedaan naar 

zelfspraak onder hardlopers. Dit onderzoek tracht daarom nieuwe inzichten te geven in het 

gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland. Hierbij zijn verschillen onderzocht op 

het gebied van hardloopniveau en geslacht en is onderzocht in welke mate verschillende 

vormen van zelfspraak onder hardlopers worden gebruikt. Daarnaast is onderzocht welke 

cognitieve factoren van invloed zijn op het gebruik van positieve zelfspraak. 

     Methode. Zowel recreatieve hardlopers (n = 214) als competitieve hardlopers (n = 200) 

hebben een vragenlijst ingevuld, bestaande uit demografische variabelen, de Self-Talk 

Questionnaire (S-TQ), de Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS) en de 

determinanten van het TPB-model ten aanzien van positieve zelfspraak. 

     Resultaten. Hardlopers blijken meer gebruik te maken van innerlijke zelfspraak dan van 

zelfspraak hardop. Ook blijken ze meer gebruik te maken van motiverende zelfspraak dan van 

instructieve zelfspraak en van positieve zelfspraak dan van negatieve zelfspraak. 

Competitieve hardlopers maken meer gebruik van zelfspraak dan recreatieve hardlopers en 

vrouwen maken meer gebruik van de meeste soorten zelfspraak dan mannen. Voor het 

voorspellen van het gebruik van positieve zelfspraak geldt dat met name de attitude tegenover 

positieve zelfspraak van belang is. 

     Discussie. De resultaten uit dit onderzoek duiden erop dat het gebruik van positieve 

zelfspraak onder hardlopers deels te verklaren valt als beredeneerd gedrag. Omdat in eerdere 

onderzoeken de effectiviteit van positieve zelfspraak op sportprestatie is aangetoond, zou het 

beïnvloeden van cognities van hardlopers tegenover positieve zelfspraak daarom indirect bij 

kunnen dragen tot het behalen van betere prestaties. Vervolgonderzoek zou zich kunnen 

richten op het beter in kaart brengen van andere factoren die ten grondslag liggen aan het 

gebruik van zelfspraak en de rol van emotie op het gebruik van zelfspraak. Dit kan eraan 

bijdragen dat sporters in de toekomst op een effectieve manier begeleiding kan worden 

geboden in het gebruik van zelfspraak. 
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Abstract 

 

     Introduction. Within the domain of sport psychology, research on the use of self-talk 

among runners is sparse. Therefore, the aim of this study was to give new insights in the 

usage of self-talk among Dutch runners. Differences in skill level and gender were examined 

and the extent to which different sorts of self-talk were used among runners. In addition the 

cognitive factors affecting the use of positive self-talk were investigated. 

     Method. Recreational runners (n = 214) and competitive runners (n = 200) completed a 

questionnaire which consisted of demographic variables, the Self-Talk Questionnaire (S-TQ), 

the Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS) and the determinants of the TPB-

model regarding the use of positive self-talk. 

     Results. Runners seem to make more use of internal self-talk than external self-talk. Also 

they seem to make more use of  motivational self-talk than instructive self-talk and more use 

of positive self-talk than negative self-talk. Competitive runners seem to make more use of 

self-talk than recreational runners and women seem to make more use of self-talk than men. 

For predicting the use of positive self-talk it seems that especially the attitude towards 

positive self-talk is important. 

     Discussion. Based on the results the use of positive self-talk among runners can be partly 

explained as the result of planned behavior. As in previous studies the efficacy of positive 

self-talk on sport performance is demonstrated, influencing the cognitions of runners towards 

positive self-talk can thus indirectly contribute to achieving better performance. Future 

research could focus on the identification of other factors underlying the use of self-talk and 

the role of emotion on the use of self-talk. This could create an effective way of guidance in 

the use of self-talk for athletes in the future. 
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Inleiding 

 

Steeds meer mensen in Nederland doen aan sport. In 2007 deed 71% van de bevolking 

minimaal één keer aan sport, tegenover 53% eind jaren zeventig. En waar in 2007 65% van de 

bevolking minimaal twaalf keer per jaar sportte, was dit in 2003 nog 61% (Breedveld, 

Kamphuis, & Tiessen-Raaphorst, 2008). Onder deze mensen bevinden zich veel recreatieve 

sporters, maar daarnaast telt Nederland ook veel competitieve sporters en topsporters. 

     Sporters met een competitieve insteek zijn veelal bezig om zichzelf en de eigen prestaties 

te verbeteren. Dit kan door middel van het verbeteren van technische of tactische 

vaardigheden, maar ook door het verbeteren van mentale vaardigheden. Een methode die veel 

gebruikt wordt om prestaties aan de hand van mentale vaardigheden te verbeteren, is het 

gebruik van cognitieve strategieën (Hatzigeorgiadis, Theodorakis, & Zourbanos, 2004). 

Cognitieve strategieën bestaan uit mentale processen die ervoor moeten zorgen dat bestaande 

gedachtepatronen worden beïnvloed of veranderd (Theodorakis, Hatzigeorgiadis, & Chroni, 

2008). De interesse en het gebruik hiervan onder sportpsychologen is groeiende (Theodorakis 

et al., 2008). Hierbij worden cognitieve strategieën de laatste jaren steeds meer volgens een 

systematische benadering toegepast (Hatzigeorgiadis et al., 2004), waarbij sportpsychologen 

de werking ervan steeds beter wetenschappelijk in kaart weten te brengen om deze vervolgens 

zo effectief mogelijk op sporters toe te kunnen passen. 

     Één van de meest gebruikte cognitieve strategieën onder sporters en sportpsychologen is 

het gebruik van zelfspraak. Zelfspraak is te omschrijven als datgene dat iemand tegen zichzelf 

zegt. Dit gaat zowel om hetgeen dat hardop wordt uitgesproken als hetgeen dat iemand in 

gedachten tegen zichzelf zegt. De inhoud hiervan kan zowel positief als negatief van aard zijn 

(Hardy, Gammage, & Hall, 2001), waarbij positieve zelfspraak onder sporters vaker voorkomt 

dan negatieve zelfspraak (Hardy et al., 2001; Hardy, Hall, & Hardy, 2005). Positieve 

zelfspraak bevat teksten en aanmoedigingen om te presteren of succesvol te zijn. Voorbeelden 

kunnen zijn “het gaat lekker, houd dit vol” of “je bent de beste speler van het team” (Hardy et 

al., 2001). Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit zorgt voor een positief effect op 

prestatie in onder andere kunstschaatsen (Ming & Martin, 1996), golf (Thomas & Fogarty, 

1997), voetbal (Papaioannou, Ballon, Theodorakis, & Auwelle, 2004) en tennis (Mamassis & 

Doganis, 2004). Deze verbetering van prestatie zou ontstaan door het vergroten van 

vertrouwen en angstcontrole (Hardy, Jones, & Gould, 1996) of door invloed op attentie 

(Landin, 1994). Negatieve zelfspraak daarentegen is erg zelfkritisch en weergeeft een 
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onvermogen om te presteren. Voorbeelden hiervan zijn “wat een domme fout” en “krijg je 

slome lichaam nou eens in beweging” (Hardy et al., 2001). Verschillende onderzoeken 

hebben aangetoond dat het gebruik van negatieve zelfspraak onder sporters leidt tot mindere 

resultaten dan het gebruik van positieve zelfspraak in onder andere darts (Van Raalte, Brewer, 

Lewis, Linder, Wildman, & Kozimor, 1995), golf (Johnston-O‟Conner & Kirschenbaum, 

1986) en bowlen (Kirschenbaum, Ordman, Tomarken, & Holtzbauer, 1982). Deze 

prestatievermindering ontstaat volgens Hatzigeorgiadis et al. (2004) doordat negatieve 

zelfspraak zorgt voor het aanmaken van angstgevoelens en ongemakkelijke, 

contraproductieve gedachten. 

     In recentere literatuur wordt zelfspraak door Hardy et al. (2005) beschreven als een 

multidimensionaal concept dat is op te delen in twee primaire functies, namelijk instructieve 

zelfspraak en motiverende zelfspraak. Instructieve zelfspraak, door Hardy et al. (2001) ook als 

cognitieve zelfspraak benoemd, is gericht op het behouden van focus en aandacht van de 

sporter en deze te “herinneren” aan bepaalde technische en mechanische aspecten van hun 

uitvoering (Theodorakis, Weinberg, Natsis, Douma, & Kazakas, 2000). Motiverende 

zelfspraak daarentegen is gericht op het verbeteren van prestatie door het vergroten van 

zelfvertrouwen, het zichzelf moed in praten en het weerstaan van angstgevoelens over de 

eigen prestatie (Hardy et al., 2001). 

     Theodorakis et al. (2000) onderzochten het verschil tussen instructieve en motiverende 

zelfspraak op vier verschillende taken: een voetbalpassing taak, een badmintonservicetaak, 

een sit-uptaak en een taak waarbij kniebuigingen moesten worden gedaan. Uit dit onderzoek 

bleek dat instructieve zelfspraak effectiever is voor taken waarbij specifieke motorische 

coördinatie, precisie en snelheid nodig zijn en zowel motiverende als instructieve zelfspraak 

effectief zijn voor taken waarvoor kracht en uithoudingsvermogen nodig zijn. Ook 

Hatzigeorgiadis et al. (2004) onderzochten de verschillen tussen instructieve zelfspraak en 

motiverende zelfspraak. Dit betrof een onderzoek bij waterpolo, waarbij een bal op doel 

moest worden geschoten (precisietaak) of zo ver mogelijk moest worden gegooid 

(krachttaak). Hieruit bleek dat voor de precisietaak beide soorten zelfspraak zorgden voor een 

verbetering van prestatie, waarbij instructieve zelfspraak effectiever bleek dan motiverende 

zelfspraak. Voor de krachttaak daarentegen zorgde alleen motiverende zelfspraak voor  een 

verbetering van de prestatie. Op het gebied van instructieve zelfspraak bevestigen 

verschillende andere onderzoeken dat een instructieve zelfspraakinterventie een positief effect 

heeft op prestatie in onder andere: tennis (Landin & Hebert, 1999; Cutton & Landin, 2007), 

kunstschaatsen (Ming & Martin, 1996), basketbal (Perkos, Theodorakis, & Chroni, 2002), 
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voetbal (Johnson, Hrycaiko, Johnson, & Halas, 2004), golf (Harvey, Van Raalte, & Brewer, 

2002), ijshockey (Rogerson & Hrycaiko, 2002), zwemmen (Rushall & Shewchuk, 1989; 

Wang, Huddleston, & Peng, 2003) en sprint (Mallett & Hanrahan, 1997). 

     In een onderzoek op het gebied van motiverende zelfspraak onderzochten Hamilton, Scott, 

& MacDougall (2007) het effect hiervan op het uithoudingsvermogen van studenten tijdens 

wielrennen. Dit onderzoek betrof een experimentele setting onder negen studenten die niet 

competitief aan wielrennen deden. Zij moesten in eerste instantie 20 minuten lang zo hard 

mogelijk fietsen op een ergometer. De gereden afstand werd hierbij gebruikt om het 

uithoudingsvermogen te bepalen en gold in deze eerste sessie als voormeting. Dezelfde 

oefening moesten de studenten vervolgens vijf weken lang, twee keer per week doen, waarbij 

steeds de gereden afstand werd opgenomen en werd vergeleken met de voormeting. Hierbij 

werden de negen studenten verdeeld onder drie interventiecondities, namelijk: zelfregulerende 

positieve motiverende zelfspraak, geassisteerde positieve motiverende zelfspraak en 

geassisteerde negatieve zelfspraak. Uit de resultaten bleek dat alle interventies zorgden voor 

een positief effect op prestatie. 

     Naast de hierboven genoemde onderzoeken die gericht zijn op de inhoud van het gebruik 

van zelfspraak, de functies van zelfspraak en het effect van zelfspraak op prestatie, 

onderzochten Hardy, Hall, & Hardy (2004) of er verschillen bestaan in het gebruik van 

zelfspraak tussen sporters van een verschillend geslacht of sportniveau. Dit betrof een 

onderzoek onder 291 sporters, verdeeld over een verscheidenheid aan sporten, die een deel 

van de Self-Talk Use Questionnaire (STUQ) moesten invullen, een door Hardy et al. (2005) 

ontwikkelde vragenlijst om de hoeveelheid van het gebruik van sportgerelateerde zelfspraak 

te meten. Uit de resultaten bleek dat sporters van een hoog sportniveau meer gebruik maken 

van zelfspraak dan sporters van een laag sportniveau. Op het gebied van geslacht werden geen 

significante verschillen gevonden in het gebruik van zelfspraak. In een soortgelijk onderzoek 

van Hardy et al. (2005) bleken mannen minder gebruik te maken van innerlijke zelfspraak dan 

vrouwen, maar meer gebruik te maken van zelfspraak hardop en negatieve zelfspraak. In dit 

onderzoek bleken geen significante verschillen te bestaan in het gebruik van zelfspraak tussen 

sporters van verschillende competitieve niveaus. Ook dit betrof een kwantitatief onderzoek 

onder 295 sporters, verdeeld over een verscheidenheid aan sporten. In dit onderzoek werd 

gebruik gemaakt van de gehele STUQ. Bij de interpretatie van deze resultaten dient te worden 

aangetekend dat Hardy et al. (2005) aangeven dat de operationalisering voor het meten van de 

verschillende competitieve niveaus nogal grof was en dit invloed kan hebben gehad op de 

betrouwbaarheid van de resultaten. 
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     Ondanks het aangetoonde positieve effect van het gebruik van zelfspraak op prestatie in 

verschillende onderzoeken en de gevonden verschillen in het gebruik van zelfspraak op basis 

van onder andere geslacht, sportniveau en verschillende soorten sport, is tot op heden weinig 

onderzoek gedaan naar de factoren die ten grondslag liggen aan het wel of niet gebruiken van 

zelfspraak. Een mogelijkheid om het gebruik van zelfspraak te kunnen voorspellen, is aan de 

hand van beredeneerd gedrag. Een sociaalcognitief model hiervoor, dat onder andere in de 

gezondheidspsychologie veelgebruikt wordt om gezondheidsgedrag te verklaren, is het 

Theory of Planned Behavior (TPB) model van Ajzen (1991). Met dit model zou op basis van 

cognities kunnen worden voorspeld in welke mate hardlopers zelfspraak gebruiken. Volgens 

het TPB-model is de intentie om bepaald gedrag te vertonen de belangrijkste determinant van 

gedrag (Ajzen, 1991). Intenties geven aan hoeveel moeite iemand wil doen voor het uitvoeren 

van een bepaald soort gedrag. Hoe sterker deze intentie is, hoe groter de kans is dat het gedrag 

wordt uitgevoerd (Ajzen, 1991). Deze intentie die iemand heeft om gedrag uit te voeren, 

wordt voorspeld door drie verschillende determinanten, namelijk: attitude, subjectieve norm 

en ervaren gedragscontrole (zelf-effectiviteit) (Ajzen, 1991). In figuur 1 is het TPB-model ter 

verduidelijking weergeven, met als uit te voeren gedrag het gebruik van positieve zelfspraak, 

zoals dit in dit onderzoek zal worden onderzocht. 

     Attitude geeft de houding richting het uitvoeren van een bepaald gedrag weer. Deze 

houding kan zowel positief als negatief van aard zijn (Ajzen, 1991). Deze attitude is een 

gevolg van gedragsovertuigingen, die het volgen van een bepaald gedrag met zich 

meebrengen (Conner & Norman, 2007). 

     Subjectieve norm geeft de perceptie van sociale druk weer bij de keuze voor het wel of niet 

uitvoeren van een bepaald gedrag (Ajzen, 1991). Deze perceptie wordt enerzijds gevormd 

door de manier waarop men denkt dat anderen over zijn of haar handelen denken en 

anderzijds door de motivatie om gehoor te geven aan deze mening van anderen (Conner & 

Norman, 2007). Een sporter kan te maken hebben met verschillende sociale invloeden die van 

invloed kunnen zijn op het gebruik van zelfspraak. Aanwezige concurrentie en publiek 

zouden bijvoorbeeld kunnen zorgen voor het wel of niet gebruiken van zelfspraak door een 

sporter, omdat dit door anderen mogelijk als vreemd zou kunnen worden ervaren. 

     Zelf-effectiviteit is het vertrouwen dat een individu heeft in zijn of haar capaciteiten om 

controle te hebben over het uitvoeren van gedrag en eigen functioneren (Conner & Norman, 

2007). Volgens Bandura (1986a) zijn zelf-effectiviteitsverwachtingen zelfregulerende 

gedachten die bepalen of acties worden uitgevoerd, hoeveel inspanning aan deze acties wordt 

besteed en hoe lang iemand blijft volhouden in het uitvoeren van een actie bij tegenslag. Of de 
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discrepantie tussen wat iemand wil bereiken en datgene dat hij of zij daadwerkelijk bereikt 

motiverend of ontmoedigend is, wordt bepaald door de sterkte van het vertrouwen dat iemand 

heeft in eigen kunnen om datgene te bereiken dat hij of zij nastreeft. Voor iemand die geen 

vertrouwen heeft in eigen kunnen zal het niet behalen van doelen ontmoedigend werken, waar 

iemand die vertrouwen heeft in eigen kunnen zal volharden tot het uiteindelijke doel bereikt is 

(Bandura, 1986b). 

 

 

 

Figuur 1; Schematische weergave van het TPB model 

 

     Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van zelfspraak onder hardlopers in Nederland 

in kaart te brengen. Hierbij worden verschillen onderzocht op het gebied van hardloopniveau 

en geslacht en wordt onderzocht in welke mate verschillende soorten zelfspraak onder 

hardlopers worden gebruikt. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het gebruik van 

positieve zelfspraak kan worden voorspeld op basis van cognities. 

Bij dit onderzoek zijn de volgende hypothesen opgesteld: 

1. Hardlopers maken meer gebruik van motiverende zelfspraak dan instructieve 

zelfspraak. 

2. Hardlopers maken meer gebruik van positieve zelfspraak dan negatieve zelfspraak. 

3. Competitieve hardlopers maken meer gebruik van zelfspraak dan recreatieve 

hardlopers. 
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4. Mannen maken meer gebruik van zelfspraak hardop en negatieve zelfspraak, maar 

minder van innerlijke zelfspraak dan vrouwen. 

5. Het gebruik van positieve zelfspraak door een hardloper kan worden voorspeld aan de 

hand van zijn/haar attitude, subjectieve norm, intentie en zelf-effectiviteit ten aanzien 

van het gebruik van positieve zelfspraak. 

 

Methoden 

 

Deelnemers en procedure 

De doelgroep voor het onderzoek bestond uit hardlopers in Nederland. Voor het onderzoek is 

een vragenlijst opgesteld, welke online is afgenomen via de website 

www.surveymonkey.com. Om participanten te bereiken zijn verschillende 

hardloopverenigingen via e-mail benaderd, met de vraag te helpen bij de verspreiding van de 

link naar de online vragenlijst onder hun leden. In deze e-mail is daarnaast uitleg toegevoegd 

over het onderzoek. De link naar de online vragenlijst is vervolgens door verenigingen via e-

mail of via een nieuwsbericht op verenigingswebsites verspreid. Deze verspreiding heeft 

plaatsgevonden onder vijf verenigingen in Twente, één vereniging in Nijmegen en één 

vereniging in Groningen. Daarnaast is tijdens hardloopwedstrijden contact gelegd met vijf 

verschillende trainers van hardloopverenigingen in de omgeving Twente, die eerder al toe 

hadden gezegd de informatie over het onderzoek en de link naar de online vragenlijst via e-

mail door te willen sturen naar de hardlopers in hun trainingsgroepen. Ook is contact gezocht 

met organisatoren van hardloopwedstrijden voor recreanten en de organisator van 

verschillende hardloopclinicgroepen via de Twentsche Courant Tubantia. Deze contacten met 

zijn gelegd via internet of via persoonlijke relaties. Deze organisatoren zijn gevraagd de e-

mail met informatie over het onderzoek en de link er naar toe door te sturen naar of te 

promoten onder verschillende hardlopers. 

 

Vragenlijst 

Voor dit onderzoek is een vragenlijst samengesteld, bestaande uit de volgende concepten: 

demografische variabelen, zelfspraak en de determinanten van het TPB-model. Een kopie van 

de gehele vragenlijst is bijgevoegd in bijlage 1. 
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Demografische variabelen 

De demografische variabelen bestaan uit de naam, leeftijd, geslacht, hoogst genoten 

opleiding, jaren als hardloper, favoriete afstand, doelstelling met betrekking tot hardlopen, 

bereiken van deze doelstelling, trainingsarbeid per week, wijze van training, soort loper 

(recreatief, prestatiegericht, competitief). 

 

Zelfspraak 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is gedefinieerd als „het gebruik van zelfspraak‟. 

Om dit te meten is als eerste in de vragenlijst een duidelijke omschrijving gegeven van het 

begrip „zelfspraak‟ om er zeker van te zijn dat participanten dit begrip hetzelfde interpreteren 

bij het invullen van de vragenlijst. Dit is vervolgens gemeten middels twee vragen om zowel 

het gebruik van „zelfspraak hardop‟ als het gebruik van „innerlijke zelfspraak‟ te meten. Beide 

vragen dienden te worden beantwoord op een 5-punts Likert Scale die liep van 1 (nooit) tot 5 

(altijd). 

     Daarnaast heeft op basis van Nederlandse vertalingen van de „Self-Talk Questionnaire‟ (S-

TQ) en de „Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports‟ (ASTQS) een onderverdeling 

plaatsgevonden in verschillende soorten zelfspraak. De keuze voor de S-TQ is hierbij gemaakt 

omdat dit instrument twee eerder genoemde dimensies van zelfspraak (motiverende en 

instructieve) duidelijk in kaart brengt. Daarnaast werd in onderzoek van Zervas, Stavrou & 

Psychountaki (2007) voor deze vragenlijst een hoge cronbach‟s alpha gevonden, namelijk 

0,92. De keuze voor de ASTQS is gemaakt omdat dit instrument zelfspraak in kaart brengt op 

verschillende positieve- en negatieve dimensies. 

 

S-TQ 

De S-TQ is door Zervas et al. (2007) ontwikkeld om motiverende en cognitieve 

zelfspraakstrategieën te meten, die sporters gebruiken om hun sportprestaties te verbeteren. 

Deze vragenlijst van 11 items is zowel door de onderzoeker als door vijf andere mensen met 

een achtergrond in de sport vertaald. Uit deze vertalingen is na overleg over enkele 

verschillen een Nederlandse zelfspraak vragenlijst voortgekomen. In het onderzoek van 

Zervas et al. (2007) meten de items 1,2,3 en 11 de cognitieve (instructieve) zelfspraakfunctie, 

waarvoor een cronbach‟s alpha werd gevonden van 0,84. De items 4 t/m 10 meten de 

motiverende zelfspraakfunctie, waarvoor een cronbach‟s alpha werd gevonden van 0,91. 
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ASTQS 

De ASTQS bevat 40 items en is door Zourbanos, Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis, & 

Papaioannou (2009) ontwikkeld om de verschillende dimensies van zelfspraak in kaart te 

brengen. Deze dimensies zijn onderverdeeld in vier positieve dimensies (oppeppen; 5 items, 

vertrouwen; 4 items, angstcontrole; 5 items en instructies; 5 items), drie negatieve dimensies 

(bezorgdheid; 7 items, afhaken;5 items en lichamelijke vermoeidheid; 5 items) en een neutrale 

dimensie (irrelevante gedachten; 4 items). Deze vragenlijst kan volgens Zourbanos et al. 

(2009) gebruikt worden om cognitieve gedachtetherapieën en interventies te ontwikkelen om 

daarmee zelfspraak onder sporters te meten en hier invloed op uit te oefenen. Ook deze 

vragenlijst is zowel door de onderzoeker als door vijf andere mensen met een achtergrond in 

de sport vertaald en uit deze vertalingen is na overleg over enkele verschillen een uiteindelijke 

Nederlandse vertaling van de ASTQS voortgekomen. 

 

Theory of Planned Behavior 

Uit de Theory of Planned Behavior zijn de cognities „intentie‟, „attitude‟, „subjectieve norm‟, 

„descriptieve norm‟ en „zelf-effectiviteit‟ gemeten ten aanzien van het gebruik van positieve 

zelfspraak. Hierbij is gekozen voor positieve zelfspraak omdat het meten van deze cognities 

ten aanzien van zelfspraak in het algemeen zou kunnen leiden tot moeilijk te interpreteren 

resultaten. Dit aangezien zelfspraak zowel een positief als een negatief karakter kan hebben 

en bijvoorbeeld de intentie ten aanzien van het gebruik van positieve zelfspraak inhoudelijk 

verschilt van de intentie ten aanzien van het gebruik van negatieve zelfspraak. Omdat in het 

onderzoek door middel van de ASTQS ook negatieve zelfspraak in kaart wordt gebracht, is 

zelf-effectiviteit daarnaast ook gemeten ten aanzien van het gebruik van negatieve zelfspraak. 

 

Intentie 

De intentie ten aanzien van het gebruik van zelfspraak is gemeten door drie items op een 7-

punts Likert Scale die liep van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens), zoals 

aangeraden door Ajzen (2002). Deze items waren: “Ik verwacht positieve zelfspraak te 

gebruiken tijdens wedstrijden de komende 6 maanden”, “Ik wil positieve zelfspraak gebruiken 

tijdens wedstrijden de komende 6 maanden” en “Ik neem me voor om positieve zelfspraak te 

gebruiken tijdens wedstrijden in de komende 6 maanden”. Voor deze drie items bedroeg de 

Cronbach‟s alpha 0,91. Van de scores op deze drie items is een totaalscore berekend door de 

scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal items. Deze berekende 

totaalscore heeft een schaal van 1-7. 
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Attitude 

Attitude ten aanzien van het gebruik van positieve zelfspraak is gemeten door vijf items op 

een 7-punts Likert Scale die liep van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens), 

zoals aangeraden door Ajzen (2002). Deze items waren: “Het gebruik van positieve zelfspraak 

geeft mij het gevoel dat ik mijn focus kan houden op de wedstrijd”, “Het gebruik van 

positieve zelfspraak geeft mij het gevoel dat ik door mijn pijngrens heen kan gaan tijdens een 

wedstrijd”, “Het gebruik van positieve zelfspraak motiveert me om tot het uiterste te gaan”, 

“Het gebruik van positieve zelfspraak zorgt ervoor dat ik te vroeg in de wedstrijd al het 

grootste gedeelte van mijn energie verbruik” en “Het gebruik van positieve zelfspraak geeft 

mij het gevoel dat ik mezelf belachelijk maak”. Uit de betrouwbaarheidsanalyse voor deze 

items bleek een lage interne consistentie, die voornamelijk werd veroorzaakt door een lage 

correlatie tussen de items 1 t/m 3 enerzijds en de overige twee items anderzijds. Na het 

verwijderen van item 4 en item 5 bedroeg de Cronbach‟s alpha voor de items 1 t/m 3 0,87. 

Van de scores op deze drie items is een totaalscore berekend door de scores bij elkaar op te 

tellen en vervolgens te delen door het aantal items. Deze berekende totaalscore heeft een 

schaal van 1-7. 

 

Subjectieve norm 

Subjectieve norm ten aanzien van het gebruik van positieve zelfspraak is gemeten door twee 

items op een 7-punts Likert Scale die liep van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee 

eens), zoals aangeraden door Ajzen (2002). Deze items waren: “Ik denk dat vrienden en 

mensen van mijn hardloopniveau vinden dat ik positieve zelfspraak moet gebruiken tijdens 

een wedstrijd” en “Ik denk dat vrienden en mensen van mijn hardloopniveau me ondersteunen 

in het gebruik van positieve zelfspraak tijdens een wedstrijd”. De Cronbach‟s alpha voor deze 

items bedroeg 0,80. Van de scores op deze twee items is een totaalscore berekend door de 

scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal items. Deze berekende 

totaalscore heeft een schaal van 1-7. 

 

Descriptieve norm 

Descriptieve norm ten aanzien van het gebruik van positieve zelfspraak is gemeten door één 

item. Dit item was: “Vrienden en mensen van mijn hardloopniveau maken gebruik van 

positieve zelfspraak tijdens een wedstrijd”. 
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Zelf-effectiviteit 

Zelf-effectiviteit ten aanzien van positieve zelfspraak is gemeten door drie items op een 7-

punts Likert Scale die liep van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens) zoals 

aangeraden door Ajzen (2002). De items waren: “Het gebruik van positieve zelfspraak tijdens 

een wedstrijd is makkelijk voor mij”, “Ik acht mezelf in staat om tijdens een wedstrijd 

positieve zelfspraak te gebruiken” en “Het gebruik van positieve zelfspraak tijdens een 

wedstrijd is voor mij een zware opgave”. Omdat item 3 negatief correleerde met de overige 

items is deze omgeschaald. Hierna bedroeg de Cronbach‟s alpha voor de drie items 0,79. Van 

de scores op deze drie items is een totaalscore berekend door de scores bij elkaar op te tellen 

en vervolgens te delen door het aantal items. Deze berekende totaalscore heeft een schaal van 

1-7. 

     Zelf-effectiviteit ten aanzien van negatieve zelfspraak is gemeten door drie items op 

dezelfde 7 punts Likert Scale. De items waren: “Het vermijden van negatieve zelfspraak 

tijdens een wedstrijd is makkelijk voor mij”, “Ik acht mezelf in staat om tijdens een wedstrijd 

negatieve zelfspraak te vermijden” en “Het vermijden van negatieve zelfspraak tijdens een 

wedstrijd is voor mij een zware opgave”. Omdat item 3 negatief correleerde met de overige 

items is ook deze omgeschaald. Hierna bedroeg de Cronbach‟s alpha voor de drie items 0,83. 

Van de scores op deze drie items is een totaalscore berekend door de scores bij elkaar op te 

tellen en vervolgens te delen door het aantal items. Deze berekende totaalscore heeft een 

schaal van 1-7. 

 

Statistische analyse 

Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van SPSS versie 18.0. De demografische 

gegevens zijn in frequentietabellen weergegeven. De afhankelijke variabele in dit onderzoek 

wordt gedefinieerd als het gebruik van positieve zelfspraak. De onafhankelijke variabelen in 

dit onderzoek worden gedefinieerd als hardloopniveau en geslacht. 

     Voor het onderzoek is een bevestigende factoranalyse  (principale componentanalyse, 

varimax rotatie) toegepast op de items van de S-TQ, om te onderzoeken of de constructen 

instructieve zelfspraak en motiverende zelfspraak gevormd werden door dezelfde items als in 

het onderzoek van Zervas et al. (2007). Daarnaast is een factoranalyse (principale 

componentanalyse, varimax rotatie) met een maximum aantal factoren van twee uitgevoerd 

om te pogen twee zo sterk mogelijke constructen voor zelfspraak te vormen voor de ASTQS 

vragenlijst, namelijk een construct voor positieve zelfspraak en een construct voor negatieve 

zelfspraak. Items met een factorlading lager dan 0,30 zijn bij deze beide factoranalyses buiten 
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beschouwing gelaten. Op de gevonden constructen uit beide factoranalyses is een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om de interne consistentie (cronbach‟s alpha) voor de 

items van elk construct te berekenen. Vervolgens is voor de gevonden constructen (positieve 

zelfspraak en negatieve zelfspraak voor de ASTQS en motiverende zelfspraak en instructieve 

zelfspraak voor de S-TQ) van beide vragenlijsten een totaalscore voor de bijbehorende items 

berekend door de scores bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal items. 

Deze berekende totaalscore heeft een schaalverdeling van 1-5. 

     Hierna zijn de hardlopers onderverdeeld in twee groepen: recreatieve hardlopers en 

competitieve hardlopers. Deze groepen zijn gevormd aan de hand van de vragenlijst, waarin 

hardlopers moesten aangeven tot welk type loper (recreatief, prestatiegericht, competitief) zij 

zichzelf zouden categoriseren. Omdat de groepen „prestatiegerichte hardlopers„ en 

„competitieve hardlopers‟ op de afhankelijke variabele niet significant van elkaar bleken te 

verschillen, is besloten om in het vervolg van het onderzoek beide groepen samen te voegen 

tot één groep. Aan deze groep is in het verdere onderzoek gerefereerd worden als 

„competitieve hardlopers‟ of als de groep „competitief‟. 

     Op beide groepen is beschrijvende statistiek toegepast om een beeld te krijgen van de 

sociaal-demografische kenmerken en hardloopkenmerken. Hiervoor zijn gemiddelden en 

standaarddeviaties berekend voor continue variabelen, mediaan en range voor variabelen met 

een scheve verdeling en frequenties en percentages voor categorische variabelen. Verschillen 

tussen beide groepen hardlopers zijn getoetst door middel van een Student‟s t-toets voor twee 

onafhankelijke paren bij continue variabelen, een chi-kwadraat-toets voor categorische 

variabelen en een Mann-Whitney-toets voor variabelen met een scheve verdeling. Bij de 

analyses is gebruik gemaakt van een betrouwbaarheidsinterval van 95%. 

     Vervolgens is het gebruik van zelfspraak en de verschillende soorten hiervan 

(motiverende, instructieve, positieve en negatieve) voor de totale groep hardlopers in kaart 

gebracht aan de hand van gemiddelden en standaarddeviaties. Hierbij is door middel van een 

Student‟s t-toets voor gekoppelde paren getoetst of hardlopers meer gebruik maken van 

motiverende zelfspraak dan van instructieve zelfspraak. Eenzelfde toetsing is uitgevoerd om 

te onderzoeken of hardlopers meer gebruik maken van positieve zelfspraak dan van negatieve 

zelfspraak. 

     Om het gebruik van zelfspraak en de verschillende soorten hiervan tussen de verschillende 

hardloopniveaus te vergelijken, zijn per groep de gemiddelden en standaarddeviaties berekend 

(en voor zelfspraak hardop de mediaan en range omdat de verdeling van deze variabele scheef 

bleek). Vervolgens is een Student‟s t-toets voor twee onafhankelijke paren uitgevoerd (en 
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voor zelfspraak hardop een Mann-Whitney-toets) om verschillen tussen beide 

hardloopniveaus te toetsen. Dezelfde procedure is gevolgd om het gebruik van zelfspraak en 

de verschillende soorten hiervan te vergelijken tussen de verschillende geslachten. 

     Om te toetsen in hoeverre het gebruik van positieve zelfspraak voorspeld kan worden op 

basis van cognities zijn in eerste instantie Pearson correlaties berekend tussen het gebruik van 

positieve zelfspraak en de verschillende cognities ten aanzien van het gebruik van positieve 

zelfspraak die normaal verdeeld bleken. Vervolgens zijn ook correlaties berekend tussen 

overige variabelen uit dit onderzoek die mogelijke voorspellers zouden kunnen zijn voor het 

gebruik van positieve zelfspraak en het gebruik van positieve zelfspraak. Hierna is een 

stapsgewijze enkelvoudige lineaire regressieanalyse uitgevoerd met als afhankelijke variabele 

het gebruik van positieve zelfspraak om te onderzoeken welke bijdrage de verschillende 

cognitieve factoren individueel leveren aan de mate van het gebruik van positieve zelfspraak. 

Als onafhankelijke variabelen zijn hierbij, naast de cognitieve factoren en de overige 

voorspellers die positief met het gebruik van positieve zelfspraak bleken te correleren, ook de 

overige in het onderzoek genoemde demografische factoren toegevoegd. 

 

Resultaten 

 

Principale componentanalyse S-TQ 

De principale componentenanalyse met varimax rotatie, gebaseerd op factorladingen van de 

11 items van de S-TQ, heeft geresulteerd in een verdeling van de S-TQ (eigenwaarden groter 

dan 1.0) in de twee beoogde subschalen instructieve zelfspraak en motiverende zelfspraak, die 

samen ruim 58% van de variantie verklaren. In tegenstelling tot het onderzoek van Zervas et 

al. (2007) behoort item 10 in dit onderzoek bij instructieve zelfspraak. De vijf instructieve 

items laadden tussen de 0,57 en 0,77 (M = 0,66) op de instructieve zelfspraakdimensie met 

een Cronbach‟s alpha van 0,74 en een gemiddelde lading van ± 0,23 op de motiverende 

zelfspraakdimensie. De zes motiverende items laadden tussen de 0,62 en 0,87 (M = 0,77) op 

de motiverende zelfspraakdimensie met een Cronbach‟s alpha van 0,89 en een gemiddelde 

lading van ± 0,20 op de instructieve zelfspraakdimensie. De items en de geroteerde 

factorladingen van de S-TQ zijn weergeven in tabel 1. 
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Tabel 1 Factorladingen voor de 11 Items van de S-TQ Gebaseerd op Principale Componentenanalyse met Varimax Rotatie 

 Factor 

 1 2 
Items Instructieve ZS Motiverende ZS 

1. Ik praat tegen mezelf om me volledig te kunnen concentreren op een wedstrijd ,57 ,36 
2. Ik praat tegen mezelf over de technische elementen van de tegenstand(ers)  ,67  
3. Ik praat tegen mezelf om mezelf aanwijzingen te geven ,63 ,39 
4. Ik praat tegen mezelf om mijn zelfvertrouwen te vergroten  ,72 
5. Ik praat tegen mezelf om mezelf te motiveren  ,86 
6. Ik praat tegen mezelf om mijn inzet te vergroten  ,79 
7. Ik praat tegen mezelf om mezelf aan te moedigen  ,87 
8. Ik praat tegen mezelf om een positieve gedachte te versterken  ,76 
9. Ik praat tegen mezelf om negatieve gedachten uit te bannen  ,62 
10. Ik praat tegen mezelf om mezelf te helpen ontspannen ,63  
11. Ik praat tegen mezelf om mijn fouten te corrigeren ,77  

Variantie % 13,02 45,36 

Noot. Ladingen onder .30 zijn weggelaten. 

 

 

Principale componentanalyse ASTQS 

Ook is een principale componentenanalyse met varimax rotatie toegepast op de factorladingen 

van de 40 items van de ASTQS. Dit resulteerde in een verdeling in 8 subschalen 

(eigenwaarden groter dan 1,0) die samen ruim 58% van de variantie verklaren. Omdat een 

aantal van deze subschalen grote overeenkomsten vertoonden, is eenzelfde principale 

componentenanalyse met varimax rotatie toegepast, met een vooraf vastgesteld aantal 

factoren van twee. Dit resulteerde in 2 subschalen (eigenwaarden groter dan 1,0) die samen 

een kleine 37% van de variantie verklaren. Factor 1 is hierbij benoemd als positieve 

zelfspraak en factor 2 als negatieve zelfspraak. Factor 1 is gevormd door de items 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38. Deze 20 instructieve items laadden 

tussen de 0,39 en 0,74 (M = 0,57) op de positieve zelfspraakdimensie met een Cronbach‟s 

alpha van 0,91 en een gemiddelde lading van ±0,18 op de negatieve zelfspraakdimensie. 

Factor 2 is gevormd door de items 3, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40. 

Deze 16 items laadden tussen de 0,37 en 0,75 (M = 0,61) op de negatieve zelfspraakdimensie 

met een Cronbach‟s alpha van 0,90 en een gemiddelde lading van ± 0,15 op de positieve 

zelfspraakdimensie. De items 8 (“ik heb honger”), 14 (“ik wil douchen”), 20 (“wat zal ik 

vanavond gaan doen”) en 24 (“niet boos worden”) zijn niet ingedeeld in één van beide 

subschalen omdat de factorladingen van deze items onder de 0,30 bleek te liggen. De items en 

de geroteerde factorladingen van de ASTQS zijn hierboven weergeven in tabel 2. 
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Tabel 2 Factorladingen voor de 40 Items van de ASTQS Gebaseerd op Principale Componentenanalyse met Varimax Rotatie 

 Factor 

 1 2 
Items Positieve ZS Negatieve ZS 

1. Kom op ,41  
2. Ik voel me sterk ,60  
3. Mijn lichaam is niet in goede staat ,32 ,50 
4. Let op je techniek ,40  
5. Zet je in ,56  
6. Ik ga weer de fout in ,42 ,36 
7. Ik heb me goed voorbereid ,65  
8. Ik heb honger   
9. Ontspan ,52  
10. Ik wil hier weg  ,59 
11. Ik ben moe  ,73 
12. Ik ben niet zo goed als anderen  ,64 
13. Concentreer je op je eigen lopen ,63  
14. Ik wil douchen   
15. Doe je best ,48 ,30 
16. Ik ben kapot  ,75 
17. Niet stressen ,42 ,35 
18. Geef alles wat je hebt ,62  
19. Ik ga het niet halen  ,71 
20. Wat zal ik vanavond gaan doen   
21. Ik kan me niet concentreren ,39 ,37 
22. Ik kan het ,62  
23. Mijn armen / benen trillen van vermoeidheid  ,43 
24. Niet boos worden   
25. Mijn lichaam werkt vandaag niet mee  ,60 
26. Ik geloof in mezelf ,74  
27. Ik ben slecht vandaag  62 
28. Hou vol ,51 ,30 
29. Concentreer je op je doel ,74  
30. Wat zullen anderen van mijn slechte prestatie denken  ,56 
31. Ik kan niet meer  ,75 
32. Focus je op dit moment ,66  
33. Ik geef op  ,61 
34. Ik geloof in mijn kwaliteiten ,70  
35. Ik ga verliezen ,30 ,47 
36. Concentreer je ,74  
37. Ik heb dorst  ,37 
38. Blijf rustig ,56  
39. Ik ga mijn doel niet halen  ,63 
40. Ik wil stoppen  ,75 

Variantie % 26,84 9,85 

Noot. Ladingen onder ,30 zijn weggelaten. 

 

Demografische variabelen 

In totaal zijn er 414 vragenlijsten volledig ingevuld. Deze zijn onderverdeeld in recreatieve 

hardlopers (n = 214) en competitieve hardlopers (n = 200). In tabel 3 is een vergelijking 

weergeven tussen beide groepen hardlopers op basis van demografische factoren. 

     Uit deze tabel blijkt dat de groep competitieve hardlopers uit meer mannen (64%) bestaat 

dan vrouwen (36%). Voor de groep recreatieve hardlopers blijkt dit juist omgekeerd te zijn 

(43% mannen tegenover 57% vrouwen). Daarnaast blijkt de groep recreatieve hardlopers uit 

het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar significant ouder te zijn (p < 0,01) dan 

de groep competitieve hardlopers met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. Op het gebied van 

het aantal hardloopsessies per week hebben competitieve hardlopers een significant hogere 

score (M = 3,61; p < 0,01) dan recreatieve hardlopers (M = 2,50). In het hebben ontvangen 
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van een instructie in zelfspraak scoren recreatieve hardlopers (49%) significant hoger (p < 

0,05) dan competitieve hardlopers (37%). 

     Wat betreft opleidingsniveau blijkt dat de meeste hardlopers uit het onderzoek een HBO 

studie genieten of hebben genoten (39%). Dit wordt gevolgd door universiteit (26%) en MBO 

(23%). Middelbare schoolniveaus dragen in totaal ongeveer 9% bij. In de vergelijking tussen 

de verschillende hardloopniveaus valt het op dat onder recreatieve hardlopers een grotere 

groep een MBO studie geniet of heeft genoten en onder competitieve hardlopers een grotere 

groep aan de universiteit studeert of heeft gestudeerd. Toch blijken de verschillen tussen beide 

hardloopniveaus op basis van opleidingsniveau niet significant. 

     Op het gebied van favoriete afstand blijken hardlopers het liefst middenlange afstanden te 

lopen, namelijk 10km (29%), halve marathon (20%) en 5km (15%). In de vergelijking tussen 

beide hardloopniveaus blijken er onder andere meer competitieve hardlopers te zijn die het 

liefst een halve marathon of een marathon lopen en meer recreatieve lopers die het liefst een 

10km lopen. Ook de verschillen tussen beide hardloopniveaus op basis van favoriete afstand 

bleken niet significant. 

 
Tabel 3 Demografische Factoren en Hardloopkenmerken van Recreatieve en Competitieve Hardlopers 

Variabele 
Totaal 
(n = 414) 

Recreatief 
(n = 214) 

Competitief 
(n = 200) 

p 

Geslacht: aantal mannen (%) 218 (53%)  91 (43%) 127 (64%) ,00** 

Leeftijd (jaren) 41 ± 13 44 ± 12 37 ± 13 ,00** 

Aantal jaren hardloopervaring 6 (0-50) 5 (0-50) 7 (0,5-50)  ,01* 

Frequentie hardloopsessies per week  3,04 ± 1,28 2,50 ± 0,89 3,61 ± 1,39 ,00** 

Instructie zelfspraak (% instructie gehad) 178 (43%) 105 (49%) 73 (37%) ,01* 

Opleiding    ,06 

  VMBO 19 (5%) 9 (4%) 10 (5%)  

  HAVO 18 (4%) 9 (4%) 9 (5%)  

  VWO 10 (2%) 5 (2%) 5 (3%)  

  MBO 95 (23%) 58 (27%) 37 (19%)  

  HBO 163 (39%) 86 (40%) 77 (39%)  

  Universiteit 109 (26%) 47 (22%) 62 (31%)  

Favoriete afstand    ,34 

  800m/1500m 10 (2%) 1 (1%) 9 (5%)  

  5km 60 (15%) 30 (14%) 30 (15%)  

  10km 119 (29%) 73 (34%) 46 (23%)  

  Halve marathon 81 (20%) 32 (15%) 49 (25%)  

  Marathon 30 (7%) 6 (3%) 24 (12%)  

  Overig 114 (28%) 72 (34%) 42 (21%)  

Noot. Data is weergeven als gemiddelde ± SD voor leeftijd en frequentie hardloopsessies, als mediaan (range) voor aantal jaren 
hardloopervaring en als absolute (relatieve) frequenties voor geslacht, instructie zelfspraak, opleiding en favoriete afstand. 
Een Student’s t-toets voor twee onafhankelijke paren is uitgevoerd voor leeftijd en frequentie hardloopsessies, een chi-kwadraat-toets 
voor geslacht en een Mann-Whitney- toets voor aantal jaren hardloopervaring, frequentie hardloopsessies, instructie zelfspraak, opleiding 
en favoriete afstand. Cumulatieve percentages kunnen door afronding afwijken. * p < 0,05. ** p < 0,01 
 

Gebruik van zelfspraak 

In figuur 2 is te zien dat veel hardlopers gebruik maken van innerlijke zelfspraak (M = 3,87; 

SD = 0,85). Het aantal hardlopers dat gebruikt maakt van zelfspraak hardop ligt een stuk lager 
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(mediaan = 1; range = 1-4), zoals ook te zien is in figuur 3. Veertien hardlopers gaven aan 

vaak, dan wel altijd gebruik te maken van zelfspraak hardop. Daarnaast zijn er in totaal vier 

hardlopers die aangeven nooit gebruik te maken van zowel innerlijke zelfspraak als zelfspraak 

hardop. 

 
 

 

 

Wat betreft de verschillende soorten zelfspraak blijkt uit tabel 4 dat hardlopers significant (p < 

0,01) hoger scoren op het gebruik van motiverende zelfspraak (M = 3,16) dan op het gebruik 

van instructieve zelfspraak (M = 2,45). Daarnaast blijkt uit tabel 5 dat hardlopers significant 

(p < 0,01) meer gebruik maken van positieve zelfspraak (M = 2,45) dan van negatieve 

zelfspraak (M = 1,95). 

 

 
Tabel 4 Vergelijking Tussen Gebruik Motiverende Zelfspraak  
en Instructieve Zelfspraak onder hardlopers 

Variabele 
Motiverende 
zelfspraak 

Instructieve 
zelfspraak 

t p 

Hardlopers 
(n=414) 

3,16 ±0,84 2,45 ± 0,72 19,53 ,00 

Noot. Data is weergeven als gemiddelde ± SD. 

 

 
Tabel 5 Vergelijking Tussen Gebruik Positieve Zelfspraak  
en Negatieve Zelfspraak onder hardlopers 

Variabele 
Motiverende 
zelfspraak 

Instructieve 
zelfspraak 

t p 

Hardlopers 
(n=414) 

2,45 ±0,65 1,95 ± 0,56 16,30 ,00 

Noot. Data is weergeven als gemiddelde ± SD. 

Vergelijking van het gebruik van zelfspraak tussen hardloopniveaus 

In tabel 6 is een vergelijking in het gebruik van zelfspraak weergeven tussen recreatieve 

hardlopers en competitieve hardlopers. Hieruit volgt dat competitieve hardlopers significant 

hoger scoren op het gebruik van innerlijke zelfspraak (t = 3,30; p < 0,01) dan recreatieve 

hardlopers, maar dat beide groepen op het gebied van zelfspraak hardop niet significant van 

1=nooit 
2=zelden 
3=soms 
4=vaak 
5=altijd 

1=nooit 
2=zelden 
3=soms 
4=vaak 
5=altijd 

Figuur 2; Frequentie dat hardlopers gebruik maken van 

innerlijke zelfspraak 

Figuur 3; Frequentie dat hardlopers gebruik maken van 

zelfspraak hardop 
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elkaar verschillen. Daarnaast scoren competitieve hardlopers significant hoger op het gebied 

van zowel motiverende zelfspraak (t = 2,90; p < 0,01), instructieve zelfspraak (t = 2,56; p < 

0,01) als positieve zelfspraak (t = 2,55; p < 0,01). Op het gebied van negatieve zelfspraak is 

geen significant verschil gevonden tussen beide groepen hardlopers. 

 
Tabel 6 Vergelijking op Basis van Kenmerken van en Soorten Zelfspraak Tussen Recreatieve en Competitieve Hardlopers 

Variabele 
Recreatief 
(n = 214) 

Competitief 
(n = 200) 

t p 

Zelfspraak hardop 1 (1-4) 2 (1-5) Z = 0,71 ,48 

Innerlijke zelfspraak 3,74 ± 0,87 4,01 ± 0,81 3,30 ,00** 

Motiverende zelfspraak 3,05 ± 0,82 3,29 ± 0,84 2,90 ,00** 

Instructieve zelfspraak 2,35 ± 0,68 2,56 ± 0,74 3,08 ,00** 

Positieve zelfspraak 2,34 ± 0,65 2,55 ± 0,62 3,32 ,00** 

Negatieve zelfspraak 1,94 ± 0,54 1,96 ± 0,58 0,38 ,70 

Noot. Data is weergeven als mediaan (range) voor zelfspraak hardop en gemiddelde ± SD voor de overige variabelen. Een Mann-Whitney-
toets  is uitgevoerd voor zelfspraak hardop en een Student’s t-toets voor twee onafhankelijke paren is uitgevoerd voor de overige 
variabelen. ** p < 0,01 

 

Vergelijking van het gebruik van zelfspraak tussen beide geslachten 

Tabel 7 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de verschillende soorten zelfspraak 

per geslacht, met daarbij de significantie van de verschillen tussen beide niveaus. Hierin is te 

zien dat er geen significant verschil is gevonden tussen mannen en vrouwen bij het hardop 

gebruiken van zelfspraak. Wel blijken vrouwen significant hoger te scoren op het gebruik van 

innerlijke zelfspraak dan mannen (t = 3,36; p < 0,01). Wat betreft de verschillende soorten 

zelfspraak scoren vrouwelijke hardlopers significant hoger op het gebied van zowel 

motiverende zelfspraak (t = 4,24; p < 0,01), als positieve zelfspraak (t = 2,04; p < 0,05) en 

negatieve zelfspraak (t = 3,53; p < 0,01). Op het gebied van instructieve zelfspraak is geen 

significant verschil gevonden tussen beide geslachten. 

 
Tabel 7 Vergelijking op Basis van Kenmerken van en Soorten Zelfspraak Tussen Mannen en Vrouwen 

Variabele 
Man 
(n = 218) 

Vrouw 
(n = 196) 

t p 

Zelfspraak hardop 1 (1-5) 2 (1-5) Z = 1,46 ,14 

Innerlijke zelfspraak  3,74 ± 0,85 4,02 ± 0,82 3,36 ,00** 

Motiverende zelfspraak 3,00 ± 0,83 3,35 ± 0,81 4,31 ,00** 

Instructieve zelfspraak 2,43 ± 0,72 2,47 ± 0,71 0,60 ,55 

Positieve zelfspraak 2,38 ± 0,66 2,52 ± 0,62 2,17 ,03* 

Negatieve zelfspraak 1,86 ± 0,54 2,06 ± 0,57 3,63 ,00** 

Noot. Data is weergeven als mediaan (range) voor zelfspraak hardop en gemiddelde ± SD voor de overige variabelen. Een Mann-Whitney-
toets  is uitgevoerd voor zelfspraak hardop en een Student’s t-toets voor twee onafhankelijke paren is uitgevoerd voor de overige 
variabelen. ** p < 0,01 
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Correlaties tussen cognities en positieve zelfspraak onder hardlopers 

In tabel 8 zijn de correlaties weergeven tussen het gebruik van positieve zelfspraak en de 

verschillende cognities ten aanzien van het gebruik van positieve zelfspraak. Hieruit blijkt dat 

zowel intentie tot het gebruik van positieve zelfspraak (0,45), attitude ten aanzien van het 

gebruik van positieve zelfspraak (0,46), als subjectieve norm (0,38) een significante, 

gemiddelde correlatie vertonen met het gebruik van positieve zelfspraak. Descriptieve norm 

(0,26) en zelfeffectiviteit ten aanzien van positieve zelfspraak (0,22) hebben een significante, 

lage correlatie met het gebruik van positieve zelfspraak. 

 

Tabel 8 Correlaties Tussen Cognities en Positieve Zelfspraak onder Hardlopers 

 Intentie Attitude Subjectieve 
Norm 

Descriptieve 
Norm 

Zelf-effectiviteit 
positief  

Intentie positieve zelfspraak       
Attitude positieve zelfspraak 0,69**     
Subjectieve norm positieve zelfspraak 0,46** 0,49**    
Descriptieve norm positieve zelfspraak 0,43** 0,44** 0,49**   
Zelf-effectiviteit positieve zelfspraak 0,45** 0,46** 0,17** 0,33**  
Positieve zelfspraak 0,45** 0,46** 0,38** 0,26** 0,22** 

Noot. N = 414. ** p < 0,01. 

 

Correlaties tussen demografische variabelen en positieve zelfspraak onder hardlopers  

In tabel 9 zijn de correlaties weergeven tussen een aantal demografische variabelen die in dit 

onderzoek zijn gebruikt en het gebruik van positieve zelfspraak onder hardlopers. Hieruit 

blijkt dat positieve zelfspraak alleen significant correleert met het aantal hardloopsessies per 

week (0,14). 

 
Tabel 9 Correlaties Tussen Demografische Variabelen en Verschillende Soorten Zelfspraak onder Hardlopers 

 Leeftijd Jaren hardloop-ervaring Aantal x Lopen per week 

Positieve zelfspraak -0,01 -0,07 0,14** 

Noot. N = 414. ** p < 0,01. 
 

 

Regressie cognities en positieve zelfspraak onder hardlopers algemeen 

Tabel 10 weergeeft de resultaten van een stapsgewijze lineaire regressieanalyse. Uit de tabel 

blijkt dat in de eerste stap attitude ten aanzien van het gebruik van zelfspraak 21,6% van de 

verklaarde variantie verklaart (F = 113,23; p < 0,001). In stap 2 zorgt de intentie ten aanzien 

van het gebruik van positieve zelfspraak voor een toevoeging van verklaarde variantie van 

3,4% (F = 68,43; p < 0,001). In stap 3 zorgt de toevoeging van subjectieve norm voor een 

toevoeging van 2,1% in verklaarde variantie (F = 50,76; p < 0,001). In stap 4 tenslotte zorgt 

het hebben ontvangen van een instructie in het gebruik van zelfspraak voor een toevoeging 

van 0,7% in verklaarde variantie tot een totaal van 27,8% (F = 39,31; p < 0,001). De 
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voorspellers descriptieve norm ten aanzien van positieve zelfspraak, zelf-effectiviteit ten 

aanzien van positieve zelfspraak, soort loper, geslacht, leeftijd, opleiding, aantal jaren 

hardloopervaring, aantal keer hardlopen per week en favoriete afstand bleken in deze 

regressieanalyse niet significant en verklaarde daarom geen extra deel van de variantie. 

 
Tabel 10 Samenvatting van Stapsgewijze Regressieanalyse voor het Voorspellen van het Gebruik van Positieve Zelfspraak onder 
Hardlopers 

Variabele B SE B  β R2 

Stap 1     0,216*** 

Attitude  0,23 0,02  0,46***  

 

Stap 2 
  

 
 

 

0,250*** 

Attitude  0,15 0,03  0,29***  

Intentie 0,11 0,03  0,25***  

 

Stap 3 
  

 
 

 

0,271*** 

Attitude 0,12 0,03  0,24***  

Intentie 0,09 0,03  0,21***  

Subjectieve norm 0,08 0,02  0,17**  

 

Stap 4 
  

 
 

 

0,278*** 

Attitude 0,12 0,03  0,24***  

Intentie 0,09 0,03  0,21***  

Subjectieve norm 0,08 0,02  0,17**  

Instructie zelfspraak 0,11 0,06  0,08*  

 

Uitgesloten variabelen 
  

 
  

Lopen per week 0,08 0,09  0,07  

Soort loper 0,07 0,08  0,11  

Leeftijd 0,07 0,07  0,13  

Favoriete afstand -0,05 -0,06  0,22  

Opleiding -0,04 -0,05  0,36  

Geslacht 0,03 0,04  0,46  

Descriptieve norm -0,02 -0,02  0,67  

Zelfeffectiviteit t.a.v. positieve zelfspraak -0,02 -0,02  0,70  

Aantal jaren hardloopervaring -0,02 -0,02  0,73  

Noot: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001 

Discussie 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hardlopers significant meer gebruik maken van 

innerlijke zelfspraak dan van zelfspraak hardop. Hierbij bleek de score van de totale groep 

hardlopers op het gebied van zelfspraak hardop erg laag. Dit is in overeenstemming met 
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onderzoek van Hardy et al. (2005). Ook blijken hardlopers meer gebruik te maken van 

motiverende zelfspraak dan van instructieve zelfspraak. Aangezien hardlopen een sport is die 

voornamelijk om kracht en uithoudingsvermogen draait, is dit in overeenstemming met de 

resultaten uit onderzoeken van Hatzigeorgiadis et al. (2004) en Theodorakis et al. (2000). 

Daarnaast toont het onderzoek aan dat hardlopers significant meer gebruik maken van 

positieve zelfspraak dan van negatieve zelfspraak, zoals vooraf verondersteld op basis van 

onderzoeken van Hardy et al. (2001) en Hardy et al. (2005). 

     Uit de vergelijking tussen beide hardloopniveaus blijkt dat competitieve hardlopers 

significant meer gebruik maken van zelfspraak dan recreatieve hardlopers. Dit is in lijn met 

het onderzoek van Hardy et al. (2004). In tegenstelling tot de resultaten uit het onderzoek van 

Hardy et al. (2004) scoren beide groepen hardlopers in het gebruik van negatieve zelfspraak 

echter ongeveer gelijk. Een mogelijke verklaring voor dit verschil in resultaat is dat hardlopen 

een individuele sport betreft, terwijl het onderzoek van Hardy et al. (2004) zich richtte op het 

gebruik van zelfspraak in verschillende sporten tezamen. Daarbij betreffen de meeste van 

deze sporten in het onderzoek van Hardy et al. (2004) technische sporten, in plaats van 

sporten gericht op kracht en uithoudingsvermogen zoals bij hardlopen het geval is. 

     In de vergelijking tussen beide geslachten blijken vrouwen significant meer gebruik te 

maken van innerlijke zelfspraak dan mannen, wat overeenkomt met het onderzoek van Hardy 

et al. (2005). Wat betreft de verschillende soorten zelfspraak geldt dat vrouwen ten opzichte 

van mannen meer gebruik maken van motiverende zelfspraak, maar het gebruik van 

instructieve zelfspraak tussen beide groepen niet significant verschilt. Daarnaast maken 

vrouwen meer gebruik van zowel positieve zelfspraak als negatieve zelfspraak. Wat betreft 

negatieve zelfspraak is dit in tegenspraak met de resultaten van Hardy et al. (2005). 

     Wat betreft het voorspellen van het gebruik van positieve zelfspraak heeft dit onderzoek 

aangetoond dat met name de attitude tegenover positieve zelfspraak voorspellende waarde 

heeft voor het wel of niet gebruiken van positieve zelfspraak. Daarnaast voegen intentie, 

subjectieve norm en het hebben ontvangen van een instructie in het gebruik van zelfspraak 

daar nog een kleine voorspellende waarde aan toe. Zelf-effectiviteit ten aanzien van positieve 

zelfspraak blijkt voor hardlopers geen voorspellende waarde te hebben voor het wel of niet 

gebruiken van positieve zelfspraak. Hiermee geeft dit onderzoek een eerste inzicht in 

cognitieve factoren die ten grondslag liggen aan het gebruik van positieve zelfspraak. Op dit 

gebied is dit onderzoek echter exploratief. Het is de vraag in hoeverre positieve zelfspraak te 

benoemen is als beredeneerd gedrag, omdat zelfspraak waarschijnlijk voor een groot deel 



Bachelorthesis Psychologie – Veiligheid & Gezondheid 
Laurens Veltman, s0075892 

 

 

23 
 

wordt gevormd door de emotie van het moment. Desondanks heeft dit onderzoek aangetoond 

dat zo‟n 28% van het gebruik van positieve zelfspraak door hardlopers kan worden voorspeld 

op basis van cognitieve factoren. Ondanks het beperkte deel van het gebruik van positieve 

zelfspraak dat hiermee wordt verklaard, duidt dit erop dat het gebruik van positieve zelfspraak 

onder hardlopers deels te verklaren valt als beredeneerd gedrag. Omdat in eerdere 

onderzoeken de effectiviteit van positieve zelfspraak op sportprestatie is aangetoond (Ming & 

Martin, 1996; Thomas & Fogarty, 1997; Papaioannou et al., 2004; Mamassis & Doganis, 

2004) zou het beïnvloeden van de cognities van hardlopers tegenover positieve zelfspraak 

daarom indirect bij kunnen dragen tot het behalen van betere prestaties. 

     De in dit onderzoek waargenomen cronbach‟s alpha‟s voor de zelfspraakconstructen van 

de S-TQ en de ASTQS zijn hoog gebleken. Daarbij is ook het aantal proefpersonen in dit 

onderzoek hoog, wat de nauwkeurigheid van deze cronbach‟s alpha‟s vergroot. De in dit 

onderzoek gebruikte vertalingen van beide vragenlijsten zouden daarom kunnen dienen als 

een eerste aanzet voor een Nederlandse vragenlijst voor zelfspraak, om daarmee de 

verschillende soorten zelfspraak in kaart te brengen. Hierbij dient te worden aangetekend dat 

het, ondanks dit hoge aantal proefpersonen, voor het gebruik van zelfspraak hardop lastig is 

gebleken om significante verschillen aan te tonen tussen beide hardloopniveaus en geslachten. 

Dit lijkt voornamelijk te komen omdat er onder de hardlopers weinig gebruik wordt gemaakt 

van deze wijze van zelfspraak. Daarnaast blijkt uit resultaten van onderzoek van Hardy et al. 

(2005) dat zelfspraak hardop onder teamsporters juist meer wordt gebruikt dan innerlijke 

zelfspraak. Dit zou kunnen betekenen dat bij een conditionele sport als hardlopen, waarbij een 

sporter voornamelijk op zichzelf is aangewezen, hij/zij eerder geneigd is om innerlijke 

zelfspraak te gebruiken dan zelfspraak hardop. Het is echter ook de vraag in hoeverre dit 

resultaat met de validiteit van het onderzoek te maken kan hebben. De kans bestaat namelijk 

dat de steekproef in dit onderzoek niet representatief is voor de gemiddelde hardloper in 

Nederland. Met name op het gebied van opleidingsniveau bevat het onderzoek beduidend 

meer hoger opgeleiden dan lager opgeleiden en wat betreft leeftijd zijn er daarnaast weinig 

jonge hardlopers vertegenwoordigd in het onderzoek en is 90% van de lopers 23 jaar of ouder. 

     De verwachting is dat de inhoudsvaliditeit van de gebruikte vragenlijsten S-TQ en de 

ASTQS hoog is, gezien de ontwikkeling en de meerdere testen van de originele vragenlijsten 

door verschillende sportpsychologen. De mogelijkheid bestaat echter wel dat bepaalde 

onderdelen van de vragenlijsten in het Nederlands inhoudelijk niet specifiek dezelfde 

betekenis hebben als in het Engels, waardoor deze validiteit door de vertaling lager kan zijn. 
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Daarnaast kan door het retrospectieve karakter van de gebruikte vragenlijsten geheugenbias 

onder participanten op zijn getreden, die van invloed kan zijn geweest op de resultaten. Ook 

kunnen de opgestelde voorbeeldzinnen van zelfspraak in de S-TQ en de ASTQS van invloed 

zijn geweest op gemaakte keuzes in het gebruik van zelfspraak onder de hardlopers in dit 

onderzoek. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn geweest om direct na een 

hardloopwedstrijd de vragenlijst af te nemen, maar het is de vraag of dit tot betere resultaten 

leidt. Kort na een wedstrijd zou voor een hardloper verveling door vermoeidheid of positieve- 

of negatieve emotie tegenover het behaalde resultaat van invloed kunnen zijn op de juistheid 

van het invullen van de vragenlijst. Het gebruik van vragenlijsten lijkt daarom tot op heden de 

beste manier om, zeker op het gebied van innerlijke zelfspraak, onder sporters het gebruik van 

zelfspraak te onderzoeken. 

     Om het gebruik van (positieve) zelfspraak verder te onderzoeken zal vervolgonderzoek 

mogelijk gericht kunnen worden op het monitoren van het gebruik van (positieve) zelfspraak 

en prestatie tijdens verschillende wedstrijden van dezelfde sporters. De in dit onderzoek 

gebruikte vragenlijsten (S-TQ, ASTQS) zouden hierbij gebruikt kunnen worden om een 

voormeting en een nameting naar het gebruik van zelfspraak mee te doen tijdens het gebruik 

van een zelfspraakinterventie. In combinatie met een single-subject design, dat minder vatbaar 

is voor gemiddelde verschillen omdat een individu hierbij geldt als zijn/haar eigen controle en 

waarbij sportprestaties van een individu makkelijker te volgen zijn, zouden beide 

vragenlijsten er zo aan bij kunnen dragen om het gebruik van zelfspraak en de ontwikkeling 

hiervan in kaart te brengen. Daarnaast zou innerlijke zelfspraak mogelijk in kaart kunnen 

worden gebracht door het meten van hersenactiviteit. Op deze wijze kan ook de invloed van 

emotie op het gebruik van zelfspraak verder worden onderzocht. Door hiermee de factoren die 

ten grondslag liggen aan het gebruik van zelfspraak beter in kaart te brengen, kan sporters in 

de toekomst mogelijk op een effectieve manier begeleiding worden geboden in het gebruik 

van zelfspraak. 
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Bijlage 1 

 

Vragenlijst zelfspraak onder hardlopers 
 
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een onderzoek naar het gebruik van zelfspraak onder 
hardlopers in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als afsluiting van de bachelorstudie, in 
opdracht van de Universiteit Twente.  
 
Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van zelfspraak onder hardlopers binnen Nederland in 
kaart te brengen en daarbij mogelijke verschillen in het gebruik van zelfspraak tussen competitieve 
en recreatieve hardlopers te onderzoeken. Daarnaast worden een aantal variabelen onderzocht 
waarmee het gebruik van zelfspraak mogelijk samenhangt. Door het gebruik van zelfspraak onder 
hardlopers in kaart te brengen en een duidelijker beeld te schetsen van eventuele verschillen tussen 
hardlopers in het gebruik van ervan, kan in de toekomst begeleiding en training op dit gebied 
mogelijk specifieker op een hardloper worden afgestemd. 
 
Indien gewenst kunt u de vragenlijst anoniem invullen. Daarnaast wil ik u erop wijzen dat onder de 
participanten drie Running Center Enschede waardebonnen ter waarde van € 25,-- per stuk worden 
verloot. Om hiervoor mee te loten heeft u aan het einde van de vragenlijst de mogelijkheid om uw e-
mailadres in te vullen. Ook als u informatie wilt ontvangen over de uiteindelijke resultaten van het 
onderzoek kunt u hiervoor aan het einde van de vragenlijst uw e-mailadres invullen.  
 
Het invullen van de gehele vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.  
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

 

1. Naam (optioneel):  

 

2. Geslacht 

 Man 

 Vrouw 

 

3. Leeftijd: 

 

4. Wat is je hoogst genoten opleiding (of welke opleiding volg je momenteel)? 

 Basisschool 

 VMBO 

 HAVO 

 VWO 

 MBO 

 HBO 

 Universiteit 

 Anders, namelijk: 
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5. Hoeveel aaneengesloten jaren doe je (vanaf dit moment gerekend) aan hardlopen? 

 

6. Wat is je favoriete afstand voor het lopen van een hardloopwedstrijd? 

 800/1500 meter 

 5km 

 10km 

 Halve marathon 

 Marathon 

 Ik heb niet echt (een idee over) een favoriete afstand 

 Ik loop geen hardloopwedstrijden 

 Anders, namelijk: 

 

7. Had je het afgelopen jaar voor jezelf een doelstelling met betrekking tot het hardlopen? 

Bijvoorbeeld, het verbeteren van een persoonlijk record op een bepaalde afstand in 2010. 

 Ja  Vraag 8 

 Nee  Vraag 9 

 

8. In hoeverre heb je het afgelopen jaar je hardloopdoelstelling bereikt? 

 Doelstelling geheel bereikt 

 Doelstelling bijna bereikt 

 Doelstelling niet bereikt 

 

9. Hoe vaak loop je gemiddeld per week in de afgelopen 6 maanden? 

 

10. Train je in een groep of train je individueel? 

Groep  Vraag 11 

Individueel  Vraag 12 

 

11. In wat voor groep loop je? 

 Loopgroep / clinic 

 Atletiekvereniging (recreant) 

 Atletiekvereniging (prestatie) 

 Vriendengroep 

 Ongeorganiseerd: Ik loop met vrienden / collega’s 

 Anders, namelijk: 

 

12. Zou je jezelf omschrijven als een recreatieve loper of een competitieve loper? 

 Recreatief / Lopen om conditie op te bouwen of me fit te voelen 

 Prestatiegericht (individueel; verbeteren van persoonlijke tijd) 

 Competitief (ranglijst; presteren tegen anderen) 
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Hieronder volgt een uitleg over het begrip zelfspraak, om er zeker van te zijn dat 
iedereen in dit onderzoek hetzelfde onder zelfspraak verstaat! 
 

Zelfspraak is in dit onderzoek te omschrijven als alles dat je tijdens het hardlopen tegen jezelf 

zegt of in jezelf denkt. Dit kan zowel hardop gebeuren (zodat anderen dit ook kunnen horen) 

als in jezelf (in de vorm van in jezelf praten of gedachten die je hebt). Voorbeelden hiervan 

zijn: “Kom op”, “Ik kan niet meer”, of “Denk aan je techniek”. 

In de te beantwoorden vragen zal telkens staan dat het gaat om zelfspraak tijdens een 

wedstrijd. Indien je nooit meedoet aan wedstrijden en puur recreatief aan hardlopen doet, 

kun je toch deze vragen beantwoorden. De vragen gaan dan om zelfspraak tijdens de 

hardlooptraining. 

 

13. Heb je ooit een instructie gekregen of een training gevolgd in het gebruik van zelfspraak? 

 Ja 

 Nee 

 

14. Gebruik je zelf wel eens zelfspraak tijdens een hardloopwedstrijd (of als je nooit wedstrijden 

loopt: tijdens een training)? 

 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

Hardop 
 

     

In mezelf 
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15. Hieronder vind je een aantal uitspraken die zelfspraak onder hardlopers beschrijven tijdens 

een wedstrijd (voor als je nooit wedstrijden loopt: tijdens een training). Lees elke uitspraak 

door en geef daarachter aan hoe vaak je zelfspraak op deze manier gebruikt. 

Ik praat tegen mezelf… Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

… om me volledig te kunnen concentreren op een wedstrijd 
 

     

… over de technische elementen van de tegenstand(ers)  
 

     

… om mezelf aanwijzingen te geven 
 

     

… om mijn zelfvertrouwen te vergroten 
 

     

… om mezelf te motiveren 
 

     

… om mijn inzet te vergroten 
 

     

… om mezelf aan te moedigen 
 

     

… om een positieve gedachte te versterken 
 

     

… om negatieve gedachten uit te bannen 
 

     

… om mezelf te helpen ontspannen 
 

     

… om mijn fouten te corrigeren 
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16. Hieronder vind je een aantal korte uitspraken die je tijdens een hardloopwedstrijd (of als je 

nooit wedstrijden loopt: tijdens een hardlooptraining) tegen jezelf zou kunnen zeggen. Lees 

elke uitspraak door en geef daarachter aan hoe vaak je deze uitspraak (of een soortgelijke 

variant) gebruikt. 

 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 

Kom op      

Ik voel me sterk      

Mijn lichaam is niet in goede staat      

Let op je techniek      

Zet je in      

Ik ga weer de fout in      

Ik heb me goed voorbereid      

Ik heb honger      

Ontspan      

Ik wil hier weg      

Ik ben moe      

Ik ben niet zo goed als anderen      

Concentreer je op je eigen lopen      

Ik wil douchen      

Doe je best      

Ik ben kapot      

Niet stressen      

Geef alles wat je hebt      

Ik ga het niet halen      

Wat zal ik vanavond gaan doen      

Ik kan me niet concentreren      

Ik kan het      

Mijn armen / benen trillen van vermoeidheid      

Niet boos worden      

Mijn lichaam werkt vandaag niet mee      

Ik geloof in mezelf      

Ik ben slecht vandaag      

Hou vol      

Concentreer je op je doel      

Wat zullen anderen van mijn slechte prestatie denken      

Ik kan niet meer      

Focus je op dit moment      

Ik geef op      

Ik geloof in mijn kwaliteiten      

Ik ga verliezen      

Concentreer je      

Ik heb dorst      

Blijf rustig      

Ik ga mijn doel niet halen      

Ik wil stoppen      
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Zelfspraak heeft in de volgende vragen alleen nog betrekking op alle POSITIEVE dingen je tijdens 
een hardloopwedstrijd (of als je nooit wedstrijden loopt: tijdens een hardlooptraining) tegen jezelf 
zegt of in jezelf denkt. Dit gaat nog steeds om zowel dingen die hardop gebeuren (en anderen dus 
kunnen horen) als in jezelf (in de vorm van in jezelf praten of gedachten die je hebt). Ter 
verduidelijking komt ook in de formulering van de vragen deze nadruk op positieve zelfspraak 
terug!  

 

17. De volgende stellingen gaan over de intentie die je hebt om positieve zelfspraak wel of niet te 

gebruiken bij een volgende wedstrijd in het komende half jaar. Zou je kunnen aangeven in 

hoeverre je het eens/oneens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Behoorlijk 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee 
oneens 

Niet mee 
eens / niet 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee eens 

Behoorlijk 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik verwacht positieve 
zelfspraak te gebruiken tijdens 
wedstrijden de komende 6 
maanden 

       

Ik wil positieve zelfspraak 
gebruiken tijdens wedstrijden 
de komende 6 maanden 

       

Ik neem me voor om positieve 
zelfspraak te gebruiken tijdens 
wedstrijden in de komende 6 
maanden 

       

 

 

18. De volgende stellingen gaan over de verwachtingen die je hebt over het gebruik van positieve 
zelfspraak. Zou je kunnen aangeven in hoeverre je het eens/oneens bent met de volgende 
stellingen? 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Behoorlijk 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee 
oneens 

Niet mee 
eens / niet 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee eens 

Behoorlijk 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Het gebruik van positieve 
zelfspraak geeft mij het gevoel 
dat ik mijn focus kan houden 
op de wedstrijd 

       

Het gebruik van positieve 
zelfspraak geeft mij het gevoel 
dat ik door mijn pijngrens 
heen kan gaan tijdens een 
wedstrijd 

       

Het gebruik van positieve 
zelfspraak motiveert me om 
tot het uiterste te gaan 

       

Het gebruik van positieve 
zelfspraak zorgt ervoor dat ik 
te vroeg in de wedstrijd al het 
grootste gedeelte van mijn 
energie verbruik 

       

Het gebruik van positieve 
zelfspraak geeft mij het gevoel 
dat ik mezelf belachelijk maak 
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19. De volgende stellingen gaan over de mate waarin jij denkt dat jouw omgeving een rol speelt 

bij het gebruik van positieve zelfspraak. Zou je kunnen aangeven in hoeverre de volgende 

stellingen op jou van toepassing zijn? 

 Helemaal 
mee 
oneens 

Behoorlijk 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee 
oneens 

Niet mee 
eens / niet 
mee 
oneens 

Enigszins 
mee eens 

Behoorlijk 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Ik denk dat vrienden en 
mensen van mijn 
hardloopniveau vinden dat ik 
positieve zelfspraak moet 
gebruiken tijdens een 
wedstrijd 

       

Ik denk dat vrienden en 
mensen van mijn 
hardloopniveau me 
ondersteunen in het gebruik 
van positieve zelfspraak 
tijdens een wedstrijd 

       

Vrienden en mensen van mijn 
hardloopniveau maken 
gebruik van positieve 
zelfspraak tijdens een 
wedstrijd 
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20. De volgende stellingen gaan over de mate waarin je het gevoel hebt zelf invloed te hebben op 
het gebruik van positieve zelfspraak. Zou je kunnen aangeven in hoeverre je het eens/oneens 
bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal 
mee oneens 

Behoorlijk 
mee oneens 

Enigszins 
mee 
oneens 

Niet mee 
eens / niet 
mee oneens 

Enigszins 
mee eens 

Behoorlijk 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Het gebruik van positieve 
zelfspraak tijdens een 
wedstrijd is makkelijk voor 
mij 

       

Ik acht mezelf in staat om 
tijdens een wedstrijd 
positieve zelfspraak te 
gebruiken 

       

Het gebruik van positieve 
zelfspraak tijdens een 
wedstrijd is voor mij een 
zware opgave 

       

 

21. De volgende stellingen hebben (in tegenstelling tot de voorgaande stellingen) betrekking op 

het gebruik van NEGATIEVE zelfspraak. De stellingen gaan over de mate waarin je het gevoel 

hebt zelf invloed te hebben op het vermijden van NEGATIEVE zelfspraak. Zou je kunnen 

aangeven in hoeverre je het eens/oneens bent met de volgende stellingen? 

 Helemaal 
mee oneens 

Behoorlijk 
mee oneens 

Enigszins 
mee 
oneens 

Niet mee 
eens / niet 
mee oneens 

Enigszins 
mee eens 

Behoorlijk 
mee eens 

Helemaal 
mee eens 

Het vermijden van negatieve 
zelfspraak tijdens een 
wedstrijd is makkelijk voor 
mij 

       

Ik acht mezelf in staat om 
tijdens een wedstrijd 
negatieve zelfspraak te 
vermijden 

       

Het vermijden van negatieve 
zelfspraak tijdens een 
wedstrijd is voor mij een 
zware opgave 

       

 

22. Indien u mee wilt loten voor de Running Center waardebon, zou u hieronder dan uw e-
mailadres willen geven? 
 

23. Zou u, indien u geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek, hieronder uw e-
mailadres (nogmaals) willen geven. U krijgt dan na het onderzoek een kopie van de 
resultaten toegestuurd! 

 
Indien u nog overige op- of aanmerkingen heeft, zou u deze dan hieronder kunnen opschrijven? 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking! 


